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N.o 80 — 4 de Abril de 2000

DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-B

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL
Portaria n.o 195/2000
de 4 de Abril

Manda o Governo, pelo Ministro do Equipamento
Social, que, ao abrigo das disposições do artigo 4.o
do Decreto-Lei n.o 360/85, de 3 de Setembro, sejam
criados e postos em circulação bilhetes-postais simples para o serviço nacional, com as seguintes características:
1) Serão fabricados em cartolina de 180 g/m2, com
as dimensões de 152 mm×105 mm;
2) O rosto conterá:
Ao alto, à esquerda, os dizeres «Bilhete-Postal» e o símbolo «Código Postal — Mais
certo. Mais perto» e, à direita, impresso,
o selo de 52$/E 0,26 da emissão base —
«Aves de Portugal»;
Uma zona intermédia, delimitada superiormente pelas palavras «Remetente» e
«Endereço», a 40 mm do bordo superior,
dividida na vertical por pontos e pela mensagem «Escreva o código postal nas zonas
sombreadas»;
O lado direito, com a largura de 97 mm,
é preenchido por quatro linhas horizontais e uma zona sombreada, no remetente
e no endereço, destinada ao código postal;
Na parte inferior, uma zona reservada aos
CTT, para indexação;
3) Data de entrada em circulação: 2 de Março de
2000.
O Ministro do Equipamento Social, Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho, em 28 de Fevereiro de 2000.

Portaria n.o 196/2000
de 4 de Abril

Manda o Governo, pelo Ministro do Equipamento
Social, que, ao abrigo das disposições do artigo 4.o do
Decreto-Lei n.o 360/85, de 3 de Setembro, seja lançada
em circulação, cumulativamente com as que estão em
vigor, uma emissão de selos alusiva às «Aves de Portugal», de tiragem ilimitada, com as seguintes características:
Autor: José Projecto;
Dimensão: 30,6 mm × 27,7 mm;
Picotado: 12 3/4 × 12 1/2;
Impressor: INCM;
1.o dia de circulação: 2 de Março de 2000;
Taxas, motivos e quantidades:
52$/E 0,26 — águia real;
85$/E 0,42 — mergulhão de crista;

90$/E 0,45 — flamingo comum;
100$/E 0,50 — ganso patola;
215$/E 1,07 — marrequinho.
O Ministro do Equipamento Social, Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho, em 13 de Março de 2000.

MINISTÉRIOS DA ECONOMIA E DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
Portaria n.o 197/2000
de 4 de Abril

Pela Portaria n.o 789/95, de 12 de Julho, foi concessionada a Manuel Caetano Mestre a zona de caça
turística da Sobreira e outras, processo n.o 1816-DGF,
situada na freguesia e município de Aljustrel, com
uma área de 1085,1750 ha, válida até 12 de Julho
de 2005.
O concessionário requereu agora a anexação à
referida zona de caça de alguns prédios rústicos
sitos na freguesia de Casével, município de Castro
Verde, com uma área de 259,9726 ha, e na freguesia
e município de Aljustrel, com uma área de
885,4675 ha.
Assim:
Com fundamento no disposto nos artigos 20.o da Lei
o
n. 30/86, de 27 de Agosto, e 79.o e 81.o do Decreto-Lei
n.o 136/96, de 14 de Agosto, e ouvido o Conselho Nacional da Caça e da Conservação da Fauna:
Manda o Governo, pelos Ministros da Economia e
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas,
o seguinte:
1.o São anexados à zona de caça turística criada
pela Portaria n.o 789/95, de 12 de Julho, vários prédios rústicos sitos na freguesia de Casével, município
de Castro Verde, com uma área de 259,9726 ha, e
na freguesia e município de Aljustrel, com uma área
de 885,4675 ha, ficando a mesma com uma área de
259,9726 ha no município de Castro Verde e de
1970,6425 ha no município de Aljustrel, perfazendo
uma área total de 2230,6151 ha, conforme planta
anexa à presente portaria, que dela faz parte integrante.
2.o A presente anexação mereceu, por parte da Direcção-Geral do Turismo, parecer favorável condicionado
à apresentação, no prazo de 30 dias a contar da data
da publicação deste diploma, da análise químico-bacteriológica da água, da fotocópia da licença n.o 5948
do instalador do equipamento de gás e do comprovativo
da dotação de sistema de comunicações no pavilhão
de caça.
Pelo Ministro da Economia, Vítor José Cabrita Neto,
Secretário de Estado do Turismo, em 6 de Março de
2000. — Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Victor Manuel Coelho Barros,
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, em
28 de Fevereiro de 2000.

